
       
  

iেপর িব েd 180 েকািট টাকা আেয়র aিভেযাগ আনায় পুিলশ পিরদশর্ক বরখাs

চলমান  কয্ািসেনািবেরাধী  আেnালেনর  িব েd  aবsান  িনেয়  নানা  ধরেনর  বkবয্  িদেয়িছেলন  জাতীয়
সংসেদর iপ শামসুল হক েচৗধুরী। সংসদ সদসয্ হoয়ার পরo তার িবতিকর্ ত বkবয্ সংিবধান ল ন বেল
মnবয্  aেনেকর।  iপ  শামসুেলর  বkেবয্র  েpkাপেট  তার  জয়ুার  বয্বসা  েথেক  aৈবধ  180  েকািট  টাকা
আেয়র তথয্ তুেল ধের েফসবেুক েপাs েদন পুিলশ কমর্কতর্ া মাহমদু সাiফুল আিমন। েফসবেুক েপাs েদoয়ার
aপরােধ  তােক  সামিয়ক  বরখাso  কেরেছ  পুিলশ  সদর  দফতর।  iপ  শামসুল  িনেজo  ei  পুিলশ  কতর্ ার
িব েd  িডিজটাল  িনরাপtা  আiেন  মামলা  কেরেছন।  কয্ািসেনার  িব েd  aিভযান  র  পর  গত  22
েসেpmর চ gােমর eক aনু ান েশেষ iপ শামসুল বেলিছেলন, ‘kােবর তাস েখলা বn কের েকােনা লাভ
হেব না। তাস েখলা বn করেল েছেলরা রাsায় িছনতাi করেব’। িতিন আরo বেলন, ‘চ gােমর kাব েলা
িpিময়ার িলেগ েখেল। oেদর েতা ংস করা যােব না। pশাসন িক েখেলায়াড়েদর পাঁচ টাকা েবতন েদয়? oরা
কীভােব  েখেল,  টাকা  েকান  জায়গা  েথেক  আেস।  সরকার  oেদর  টাকা  েদয়  না।’  iেপর  oi  বkেবয্র
পিরেpিkেত  আমর্  পুিলশ  বয্াটািলয়েনর  (eিপিবeন)  utরার  পুিলশ  পিরদশর্ক  মাহমদু  সাiফুল  আিমন
সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম েফসবুেক িনেজর সাiফ আিমন নামক aয্াকাun েথেক ‘kাব-জয়ুা-সাংসদ eবং
oিস ◌ঃ’ িশেরানােম eকিট sয্াটাস েদন। েসখােন িতিন aিভেযাগ কেরন, চ gাম আবাহনী kােবর জয়ুার
আসর েথেক গত পাঁচ বছের kাবিটর মহাসিচব o জাতীয় সংসেদর iপ শামসুল হক েচৗধুরী 180 েকািট
টাকা আয় কেরেছন। ei sয্াটােস চ gােমর হািলশহর থানার oিসর aৈবধ আেয়র নানা পথ তুেল ধেরন।
লmা  sয্াটােস  তুেল  ধরা  হয়  iপ  শামসুল  হক  েচৗধুরী  o  হািলশহেরর  oিসর  aৈবধ  আেয়র  পথ েলা।  e
sয্াটাস েফসবুেক ভাiরাল হেল গণমাধয্েমo খবর sান পায়। sয্াটােসর সূt ধের সাংবািদকরা aনসুnান
কের তুেল ধেরন iপ শামসুেলর 180 েকািট টাকা aৈবধ আয় সংkাn pিতেবদন। eরপর গত 24 েসেpmর
iেপর  িব েd  180  েকািট  টাকার  aৈবধ  আেয়র  তথয্  তুেল  ধরা  পিরদশর্ক  সাiফুল  আিমনেক  সামিয়ক
বরখাs  কের  পুিলশ  সদর  দফতর।  eআiিজ  (পােসর্ােনল  ময্ােনজেমn-2)  eর  পেk  eআiিজ  (িপআio-1)
আেনায়ার েহােসন খান sাkিরত বরখােsর আেদেশ aিভেযাগ করা হয়, িবভাগীয় শৃ লা পিরপnী কাযর্কলাপ,
জনসmুেখ  পুিলশ  বািহনীর  ভাবমিূতর্  বয্াপকভােব  kুণœ করা  তথা  aসদাচরেণর  দােয়  সরকাির  কমর্চারী
(শৃ লা o আিপল) িবিধমালা, 2018 eর িবিধ 12(1) েমাতােবক eতdারা চাকির হেত সামিয়কভােব বরখাs
করা  হেলা।  eরপর  গতকাল  iপ  শামসুল  হক  েচৗধুরী  িনেজ  বাদী  হেয়  পুিলশ  পিরদশর্ক  মাহমুদ  সাiফুল
আিমেনর  িব েd  ঢাকার  সাiবার  াiবযু্নােল  িডিজটাল  িনরাপtা  আiেন  মামলা  কেরন।  পের  সাiবার
াiবযু্নােলর িবচারক আসসামস জগলুল েহােসন iেপর জবানবিn gহণ কের ঘটনার িবষেয় তদেnর জনয্

কাunার  েটরিরজম iuিনটেক দািয়t েদন। সাiবার াiবযু্নােলর েপশকার েমা. শামীম আল মামুন িবষয়িট
সাংবািদকেদর িনি ত কেরন। e িবষেয় পরবতর্ী নািনর জনয্ আগামী 29 aেkাবর িদন িঠক করা হেয়েছ
বেলo শামীম জানান।

আপেডট : 26 েসেpmর, 2019 00:00

িনজs pিতেবদক

iেপর িব েd 180 েকািট টাকা আেয়র aিভেযাগ আনায় পুিলশ পিরদr... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/460322/2019-09-26

1 of 2 9/26/2019, 10:35 AM



মামলায়  aিভেযাগ  করা  হয়,  আসািম  পুিলশ  কমর্কতর্ া  চ gােমর  িবিভn  থানায়  কমর্রত  িছেলন।  গত  20
েসেpmর আসািম  তার িনজ নামীয় েফসবকু  aয্াকাuেnর  মাধয্েম  বাদীেক রাজৈনিতকভােব েহয় pিতপn
করার uেdেশয্ তার pিত ােনর িব েd eকিট মানহািনকর েপাs pদান কেরন। েপাsিট েফসবুেক ভাiরাল
হেয়েছ।  e  কারেণ  বাদী  বয্িkগত  সামািজক   o  রাজৈনিতকভােব  kিতgs  হেয়েছ।  আসািম  icাকৃতভােব
aভয্াসগতভােব বাদীর বয্িkগত সুনাম kুণœ করার জনয্i ei িমথয্া সংবাদ pকাশ কেরেছন বেল মামলায়
দািব করা হয়।
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